Oberta la borsa de treball amb personal turístic qualificat
dijous, 28 d'abril de 2016 14:32

El Consell de Formentera, a través de l'àrea de Turisme i Comerç, ha informat avui de
l'obertura de la borsa de treball amb personal turístic qualificat per fer feina a les empreses de
l'illa. Així ho ha explicat avui la consellera de Turisme, Alejandra Ferrer, en una roda de premsa
acompanyada del gerent del Patronat de Turisme, Carlos Bernús, i el president de la Petita i
Mitjana Empresa de Formentera, Pep Mayans.

Els empresaris turístics de l'illa ja poden accedir a aquesta borsa de professionals del sector
turístic per contractar a professionals qualificats. L'accés, disponible en aquest link
www.turijobs.com/home/logon i la plana web del Consell de Formentera i a l'àrea de Turisme, el
poden fer amb un usuari i password acreditats. En total s'han inscrit 9.114 professionals, que
opten als 130 llocs de feina oferts per l'empresariat de l'illa, i d'aquests, 280 han estat
entrevistats a les 4 ciutats d'Espanya, Madrid, Bilbao, Sevilla i Barcelona, on es va fer el
Formentera Talent Tour, i 600 més han estat entrevistats via teleconferència, segons ha
explicat la consellera de Turisme.

La informació dels perfils professionals s'ha introduït a la borsa de treball, i seran els mateixos
empresaris els que triïn el perfil que més els agradi. El Consell els facilitarà les eines
tecnològiques si així ho requereixen com pot ser la gestió d'una vídeo conferència per conèixer
al personal. Per a més informació es poden adreçar a l'àrea de Turisme.

"Aquest projecte es va iniciar arrel les peticions del sector empresarial per poder accedir a
professionals formats i amb experiència perquè la millora de l'atenció que es dóna no sigui
només de les infraestructures, sinó també del servei", segons ha recordat la consellera. Cal
destacar que entre els inscrits residents a Formentera s'ha creat un apartat específic a la borsa
perquè els empresaris tinguin en compte que són de l'illa i disposen d'allotjament. Aquesta
iniciativa compta amb la col·laboració de la Cambra de Comerç d'Eivissa i Formentera i la
PIMEEF, i té un pressupost de 35.000 euros finançat pel Consell de Formentera.
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